
 

 

Addenda al Pla d'organització 2020-2021 
Data d’aprovació del Pla d’organització al Consell Escolar: 16 de setembre de 2020 

Pla d’organització inicial: web del centre 

Data de creació de l’addenda: 4 de novembre de 2020 

Implantació efectiva: A partir del 9 de novembre de 2020 

Durada inicial (segons instruccions actuals): Fins a finals del 1r trimestre 
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Introducció 

 

El Pla d’organització del centre per al curs 2020-2021 va estar elaborat prenent com a base les 
INSTRUCCIONS PER AL CURS 2020-2021 DELS CENTRES EDUCATIUS DE CATALUNYA de 
data 30 de juny. 

El Pla d’Organització del centre, publicat al web, va estar aprovat pel Consell Escolar del centre en 
data 16 de setembre de 2020 accordant en la reunió del Consell que es podria modificar en funció 
de les noves instruccions i/o recomanacions provinents del Departament d’Educació. 

En data 16 d’octubre es publica la Resolució per la qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit dels 
ensenyaments de formació professional inicial i dels ensenyaments de règim especial per al curs 
acadèmic 2020-2021 del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de 
Règim Especial. 

En data 29 d’octubre, a conseqüència de la Resolució de la consellera de Salut i del conseller 
d’Interior, per la qual es publiquen noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19, el Departament d'Educació comunica, als centres 
educatius, entre altres aspectes que “les noves mesures organitzatives que els centres hagin 
d’implantar s'han de desplegar durant la setmana vinent i s'han de mantenir, si més no, fins al final 
d’aquest primer trimestre”.  

En base a aquesta nova situació s’articula aquesta addenda al Pla d’organització. 

Aquest document serà publicitat i informat fent ús de diferents canals: 
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Agent Canal de comunicació 

Professorat Correu electrònic 

Consell Escolar Correu electrònic 

Inspecció educativa Correu electrònic 

Gerent del CEB e-valissa 

Comunitat educativa 
Web del centre: 
https://agora.xtec.cat/insjoandaustria/general/jda-organitzacio-curs-2020-2021/ 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://agora.xtec.cat/insjoandaustria/wp-content/uploads/usu216/2020/09/JDA_Pla-2020-2021_vs21-1.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20201016-mesures-urgents-fpi-regim-especial.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/mesures-per-contenir-els-brots/mesures-per-contenir-els-brots-aplicables-a-tot-catalunya/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/mesures-per-contenir-els-brots/mesures-per-contenir-els-brots-aplicables-a-tot-catalunya/
https://agora.xtec.cat/insjoandaustria/general/jda-organitzacio-curs-2020-2021/
https://agora.xtec.cat/insjoandaustria/general/jda-organitzacio-curs-2020-2021/


 

 

Etapa de Batxillerat 

Consideracions generals 
En aquesta etapa l’alumnat assistirà al centre de manera presencial tres dies a la setmana, a                
temps complet, per garantir com a mínim una hora presencial de totes les matèries. 

A 1r de batxillerat els dies triats inclouen les dues hores d’Educació Física per tal d’afavorir la                 
pràctica d’activitat física a l’alumnat; son molt conscients que en la situació actual s’ha              
reduït/prohibit el temps de les activitats extraescolars relacionades amb les pràctiques esportives. 

Seguint les directrius del Departament de Salut, per minimitzar concentracions de l’alumnat i a la               
vegada reduir la mobilitat, hem planificat la següent distribució per a l’activitat lectiva presencial: 

 

 

La modalitat telemàtica serà síncrona, via meet (veure taula d’organització en la secció             
posterior); aquests meets seran únics al llarg del curs escolar. Una de les hores setmanals de                
les matèries amb una càrrega superior a tres hores lectives setmanals podrà ser impartida              
en modalitat asíncrona. 

El professorat impartirà les classes des del centre i mantindrà el seu horari. A més, el centre                 
romandrà disponible per aquell alumnat que, en moments puntuals, no disposi d’equipament            
informàtic tingui mancança de connectivitat a casa seva o requereixi una acció tutorial específica. 

 

Setmanes de proves/exàmens presencials 

 

En aquesta organització i d’acord amb les instruccions rebudes, s’ha previst la realització de les               
proves i/o exàmens de manera presencial al llarg d’una setmana. 

En el primer trimestre aquesta setmana serà del 23 al 27 de novembre de 2020  

Si la situació s'estén als trimestres posteriors (i no s’han d’implantar altres mesures més              
restrictives) es planificaran dues setmanes diferents per a la realització de les proves presencials:              
una setmana per proves parcials i una altra per proves finals.  
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 Dies d’activitat lectives presencials al centre 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:00-14:30 2n BATX 
A-B 

1r i 2n BATX 
A-B 

1r BATX 
A-B 

2n BATX 
A-B 

1r BATX 
A-B 



 

 

Enllaços als Meet’s de videoconferències 

 

Es publicarà a la plataforma Dinantia els enllaços dels meet’s que es faran servir per cadascuna                
de les matèries, seguint el següent format: 
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 Enllaços als Meets 

Matèries comunes 1r BATX 2n BATX 

Llengua catalana i literatura   

Llengua castellana i 
literatura   

Llengua estrangera- Anglès   

Filosofia   

Educació física   

Ciències del món 
contemporani   

Història de la filosofia   

Història   

Tutoria (Grup A)   

Tutoria (Grup B)   

Treball de recerca Específic tutor/ra - alumnat 

Matèries comunes 
d'opció 1r BATX 2n BATX 

Matemàtiques   

Matemàtiques aplicades a 
les C.S.   

Llatí   

Matèries de modalitat 1r BATX 2n BATX 

Biologia   

CTMA (Ciències de la terra i 
el medi ambient)   

Dibuix Tècnic   

Física   

Química   

Tecnologia Industrial   

   

Economia i Empresa   

Economia   



 

 

 

Horaris dels grups classe 
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HMC (Història del món 
contemporani)   

Literatura catalana   

Geografia   

Història de l'art   

Literatura castellana   

Matèries específiques 1r BATX 2n BATX 

Llengua estrangera- 
Francès   

Psicologia - Sociologia   

Informàtica (Programació)   

FOL+EIE   
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Etapa de Cicles Formatius de Formació Professional 

Tots els cicles formatius mantindran l’horari lectiu, realitzant-se les classes en modalitat            
presencial el 50% del temps i telemàtica síncrona (en temps real) l’altre 50%.  

El professorat impartirà les classes des del centre i mantindrà el seu horari. A més, el centre                 
romandrà disponible per aquell alumnat que no disposi d’equipament informàtic, manqui de            
connectivitat a casa seva o requereixi una acció tutorial específica. 

Es planteja l’assistència a classe presencial en forma de setmanes alternes. Cal considerar que tot               
l’alumnat estarà assistint a la mateixa sessió, ja sigui presencial o telemàticament de forma              
síncrona. 

Aquesta distribució s’ha triat en funció de les metodologies utilitzades pel professorat en els              
diversos mòduls: ABP. Al tractar-se de cicles formatius de la família d’Informàtica i             
Comunicacions, a diferència d’altres famílies professionals, les activitats d’ensenyament -          
aprenentatge que impliquen les tasques pràctiques són fàcilment realitzables de forma síncrona i             
remota i es pot aprofitar millor la presencialitat per aquelles tasques més teòriques, explicatives i               
de resolució de dubtes. 

CFGM SMX 1r curs 

 

CFGM SMX 2n curs 
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 Grup Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Setmana 1 

SMX1AA 
SMX1BA 

Presencial Presencial Presencial Presencial Presencial 

SMX1AB 
SMX1BB 

Telemàtic Telemàtic Telemàtic Telemàtic Telemàtic 

Setmana 2 

SMX1AA 
SMX1BA 

Telemàtic Telemàtic Telemàtic Telemàtic Telemàtic 

SMX1AB 
SMX1BB 

Presencial Presencial Presencial Presencial Presencial 

 Grup Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Setmana 1 

SMX1AA Presencial Presencial Presencial Presencial Presencial 

SMX1AB Presencial Presencial Presencial Presencial Presencial 

SMX1BB Telemàtic Telemàtic Telemàtic Telemàtic Telemàtic 

Setmana 2 

SMX1AA Telemàtic Telemàtic Telemàtic Telemàtic Telemàtic 

SMX1AB Telemàtic Telemàtic Telemàtic Telemàtic Telemàtic 

SMX1BB Presencial Presencial Presencial Presencial Presencial 



 

 

CFGS ASIX 1r i 2n curs 

 

CFGS DAM i DAW 1r curs 

 

CFGS DAM 2n curs i DAW 2n curs 

 

Al tractar-se de cicles formatius en modalitat en alternança DUAL s’ha optat per una distribució               
diferent a la resta de cicles. 

L'assignació d'alumnes que podran anar a l'aula física es farà dividint el grup-classe en dos blocs i                 
cadascuna d’aquestes meitats assistirà a l'aula en dies alterns amb una planificació per a dues               
setmanes.  

Si hi ha places sense cobrir un dia, les podrán cobrir alumnes que els hi toqui l'altre dia.  

La selecció de l'alumnat es realitzarà a partir de la llista ordenada pel primer cognom. La resta de                  
l’alumnat assistirà de forma telemàtica síncrona. 
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 Grup Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Setmana 1 
ASIX1 Presencial Presencial Presencial Presencial Presencial 

ASIX2 Telemàtic Telemàtic Telemàtic Telemàtic Telemàtic 

Setmana 2 
ASIX1 Telemàtic Telemàtic Telemàtic Telemàtic Telemàtic 

ASIX2 Presencial Presencial Presencial Presencial Presencial 

 Grup Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Setmana 1 
DAM1 Presencial Presencial Presencial Presencial Presencial 

DAW1 Telemàtic Telemàtic Telemàtic Telemàtic Telemàtic 

Setmana 2 
DAM1 Telemàtic Telemàtic Telemàtic Telemàtic Telemàtic 

DAW1 Presencial Presencial Presencial Presencial Presencial 

 Grup Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Setmana 1 DAM2/DAW2 A-L M-Z A-L M-Z A-L 

Setmana 2 DAM2/DAW2 M-Z A-L M-Z A-L M-Z 


